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Η πραγματική ιστορία
Εποχή νεομοδάτων τάσεων και από τις παραδοξότητες που λαμβάνουν χώρα και μας
κατακλύζουν δεν εξαιρείται και η γυμναστική τέχνη.
Μια τέτοια παραδοξότητα είναι η ομάδα νεοφανών επιτήδειων επιτηδευματιών, ομόρριζα,
που αέρα δέρουν και κερδίζουν μόνο χλεύη, όπως γράφει και ο ραψωδός, πασχίζοντας με
κάθε μέσω να πείσουν εαυτούς και αλλήλους πλανώντες και πλανώμενοι για την πατρότητα
του ονόματος – διακριτικού τίτλου Καλλισθενική Αγωγή απαξιώνοντας εμμονικά το
προσωπικό μου έργο όπως αυτό εκφράζεται στην ασκητική μου έκφανση αυτή της μοναδικής
Καλλισθενικής Αγωγής.
Γραφικότητες περί αναβίωσης της ανύπαρκτης ιστορικά αρχαιοελληνικής γυμναστικής
τέχνης «Καλλισθενική Αγωγή» από την συγκεκριμένη ομάδα θα έπρεπε να εγείρουν απορίες
για την ιστορικότητα και να προάγουν την έρευνα σε ιστορικές πηγές που πιθανόν υπάρχουν
στοιχεία και αποδείξεις από την πλευρά των δημοσιογράφων που αναπαραγάγουν αυτές τις
παραπληροφοριακές γελοιότητες και παραπλανούν το κοινό.
Σας διαβεβαιώνω, και προκαλώ οποιονδήποτε να παραθέσει ιστορικά στοιχεία για το
αντίθετο, ότι δεν υπάρχει ούτε μια ιστορική γραπτή αναφορά από οποιονδήποτε αρχαίο
ιστορικό στο σύνθετο όρο – επιθετικό προσδιορισμό Καλλισθενική αγωγή, ούτε καν στο
όνομα Καλλισθενική, και αυτό με διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία και πηγές που συλλέγω
πάνω από μια δεκαετία.
Αντίστοιχα δεν υπάρχει καμία αναφορά σε λήμμα Καλλισθενική σε κανένα λεξικό διεθνώς!
Για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα αυτό δια παντός σας παραθέτω αυτολεξεί την γραπτή
απάντηση που πήρα από τον κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη, σε προσωπική επαφή που είχα
μαζί του, για το εάν υπάρχει σε οποιαδήποτε Ελληνικό λεξικό το λήμμα Καλλισθενική ή έχει
εντοπίσει στην καριέρα του οποιαδήποτε ιστορική αναφορά στο όνομα Καλλισθενική.
«Όχι, στα κείμενα που περιλαμβάνονται στον Thesaurus Linquae Graecae δεν υπάρχει λέξη
καλλισθενική. Γ. Μπαμπινιώτης».
Δεν τίθεται θέμα διεκδίκησης πατρότητας κάποιας ιστορικής εθνικής κληρονομιάς, όπως
γραφικά και ανιστόρητα προσπαθούν κάποιοι να το προβάλουν για εμπορικούς σκοπούς,
αλλά για το αυταπόδεικτο και προφανέστατο δεδομένο, διερευνήσιμο από τον κάθε έναν
που θέλει να ταυτοποίηση τα χρονολογικά στοιχεία που αναφέρω είτε από ιστορικές πηγές
ή μέσω διαδικτύου, της πνευματικής ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου ονόματος.
Το σύνθετο όνομα Καλλισθενική Αγωγή ορίζει στο σύνολο του δύο ανεξάρτητες τέχνες,
άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, αυτή της Καλλισθενικής Σωματοδυναμικής Αγωγής
(Καλλισθενική γυμναστική τέχνη) και της Αγωγής στην μάχη σώμα με σώμα (μαχητική

τέχνη). Και οι δύο τέχνες σας είναι παντελώς άγνωστες και στην προπονητική πρακτική τους
εφαρμογή και στην ουσιαστική ολιστική τους έκφανση, συνεπώς κάθε προσπάθεια
συσχέτισης του ονόματος με τις εμπορικές σας δραστηριότητες απλά παραπλάνα το κοινό
που υπό άλλες συνθήκες εάν γνώριζε την αλήθεια θα σας είχε περιθωριοποιήσει και
στιγματίσει ως persona non grata σύμφωνα με τον όρο του Διεθνούς Δικαίου.
Το όνομα – διακριτικός τίτλος «Καλλισθενική Σωματοδυναμική Αγωγή®» καθώς επίσης και
ο γενικότερος ορισμός «Καλλισθενική Αγωγή®» είναι πλέον κατοχυρωμένα και ως εθνικά
εμπορικά σήματα - registered trademark από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ως αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα
από της 2 Οκτωβρίου 2013. Η καταχώριση του σήματος παρέχει στο δικαιούχο αποκλειστικό
δικαίωμα, απαγορεύοντας τη χρήση του για τα ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες σε οποιονδήποτε
τρίτο. Αυτό ισχύει για οποιοδήποτε σήμα – λογότυπο περιλαμβάνει ως λεκτικό μέρος του το
όνομα Καλλισθενική Αγωγή.
http://des.gge.gov.gr/wp-content/uploads/2014/05/225675.pdf
http://des.gge.gov.gr/wp-content/uploads/2013/11/222848-KALLISUENIKH.pdf
Για την συγκεκριμένη ομάδα έχουμε αναφερθεί εκτενώς στο παρελθόν, εφόσον δεν
αισχύνονται για αυτή τους την κακοήθεια, και η συνείδηση τους δεν τους ελέγχει, τότε είναι
ανθρωπίνως αδύνατον να διορθωθούν. Μετά πρώτης και δευτέρας νουθεσίας παραιτού.
Οφείλουμε να ευχόμαστε για τους αδελφούς μας, με την Χάρη του Θεού, προς διόρθωση.
Για όσους έχουν τον χρόνο και την διάθεση υπάρχει στο link http://agoge.gr/articles/ του
site μας το κείμενο με τίτλο Περί του ονόματος Καλλισθενική Αγωγή με λεπτομέρειες
σχετικά με το θέμα.
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